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APRIL 2016 
 
Aanwezig D. Sioen: Burgemeester; 

E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, J. Jonckheere, J. Demonie, 

Johan Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, M. Verstraete, 

M. Vermeeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Vangheluwe, 
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F. Claeys: Secretaris; 
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I. Vandepitte, L. Hoflack, M. Debucquoy, 

M. Descheemaeker, S. Vanderhaeghen: Schepenen; 

J. Vandoolaeghe: Voorzitter gemeenteraad; 

M. Vander Meiren: OCMW-voorzitter 

Afwezig  

Verontschuldigd D. Sioen: Burgemeester verontschuldigd voor voor agenda-

punt3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 

F. Claeys: Secretaris verontschuldigd voor voor agenda-

punt3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 

J. Leleu: Raadslid 

  

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur 

Openbare zitting 

1. Goedkeuren van de notulen van de zitting dd. 14.03.2016 

De notulen van de gemeenteraad dd. 14 maart 2016 worden ter goedkeuring voorgelegd. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 18 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Demonie, Johan Tally, L. Blondeel, L. Hof-

lack, M. Verstraete, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. 

Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. 

Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  4 J. Jonckheere, K. Meersseman, M. Debucquoy, P. Denorme 

 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad keurt de notulen van 14 maart 2016 goed. 
 
 
 
Na de goedkeuring van dit punt vraagt de voorzitter aan de gemeenteraad om het laatste 

punt op de agenda (Dading inzake MMP 1917) als tweede punt te behandelen. 

Stemming: unaniem goedgekeurd  

2. Dading inzake Memorial Museum Passchendaele 1917 



Gelet op art.28 van het gemeentedecreet vraagt de voorzitter aan de gemeenteraad om 

de toelichting van het punt – omwille van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken 

partijen – in gesloten zitten te houden en de stemming van het punt in openbare zitting. 

 Stemming: unaniem goedgekeurd. 

 

De toeschouwers verlaten de zaal gedurende de bespreking van dit punt. Voor de stem-

ming van het punt wordt het publiek opnieuw binnengeroepen in de raadzaal. 

 
Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel  43 §2, 18°: het aangaan van dadingen is exclusieve bevoegd-
heid gemeenteraad. 
Naam schepen:  Burgemeester Dirk Sioen  
Bevoegd voor:  Algemeen Beleid  
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Francis Claeys Francis Claeys, gemeentesecretaris  
 

Wetgeving 

*Gemeentedecreet artikel 43 §2, 18 ° 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 
1.  De gemeente Zonnebeke wenste het bestaand museum 'Memorial Passendaele 
1917' gelegen te 8980 Zonnebeke, Kasteeldomein Zonnebeke, Ieperstraat 7a, uit te 
breiden.   
 
Deze uitbreiding omvat o.m. de bouw van een nieuw museumgebouw, een loopgraven-
stelsel, een musueumpad , verschillende types Britse en Duitse schuilplaatsen, een au-
thentieke noodwoning uit 1919 en een herdenkingsgalerij in de kelder van het kasteel.   
 
2. In het kader van de realisatie van het museumgebouw, is er sprake van de vol-
gende overeenkomsten tussen Partijen. 
 
2.1 Architectuuropdracht en veiligheidscoördinator 
 
2.1.1 Voor de oprichting van een nieuw museumgebouw binnen het kasteelpark te Zon-
nebeke besloot de gemeente Zonnebeke een gunningsprocedure overeenkomstig de Wet 
van 24 december 1993 te doorlopen teneinde een architect aan te duiden om de ge-
meente Zonnebeke bij te staan bij de realisatie van het nieuwe museumgebouw (de "Ar-
chitectuuropdracht"). 
 
Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 november 2009 
besloot gemeente Zonnebeke om onder meer architect Supply uit te nodigen om deel te 
nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking tot toewijzing van de 
Architectuuropdracht.  
 
2.1.2 Het bestek van toepassing op deze Architectuuropdracht betreft het bestek "Last-
voorwaarden voor een bouwkundig ontwerp. Onderhandelingsprocedure voor Perceel 1 - 
de aanstelling van een architect en Perceel 2 -de aanstelling van een veiligheidscoördina-
tor".  
 
2.1.3 De heer Supply werd na het doorlopen van de gunningsprocedure overeenkomstig 
de Wet van 24 december 1993 bij beslissing van 11 januari 2010 van het College van 
Burgemeester en Schepenen van de gemeente Zonnebeke aangesteld als architect voor 
het project met betrekking tot de uitbreiding van het bestaande museum.   
  



2.1.4 Het bestek voor de Architectuuropdracht bepaalt o.m. dat de heer Supply werd 
belast met : 
 

 het opmaken van het ontwerp; 
 het opmaken van het uitvoeringsdossier, aanbesteding en  de controle op de uit-

voering; 
 het opmaken van een dossier veiligheid. 

 
2.2   Ruwbouwwerken en grote infrastructuurwerken 
 
2.2.1 Op 16 juli 2010 kondigde de gemeente Zonnebeke (in haar hoedanigheid van 
aanbestedende overheid) in het Bulletin der Aanbestedingen het project met betrekking 
tot de uitbreiding van het bestaande museum "Memorial Passchendaele 1917" aan.  
 
Het gehele project bestaat uit verschillende onderdelen. Er is tussen Partijen discussie 
gerezen over het onderdeel "Ruwbouwwerken en grote infrastructuurwerken", en meer 
specifiek de volgende loten:  
 

 "Uitbreiden bestaand Memorial Museum Passchendaele 1917 - Lot I - Ruwbouw-
werken" ("Opdracht Ruwbouwwerken"); 
 
en 

 
 "Uitbreiden bestaand Memorial Museum Passchendaele 1917 - Lot 2 - Onder-

grondse Betonwerken"  ("Opdracht Ondergrondse Betonwerken") 
 

De Opdracht Ruwbouwwerken bestaat uit (i) werken van ruwbouw, zoals de afbraakwer-
ken noodzakelijk voor de realisatie van een nieuwe verdieping in de zone van de kelder 
van het bestaand kasteel, zodat een verbinding kan worden gemaakt met de nieuw te 
bouwen ondergrondse uitbreiding, en (ii) werken van afwerking, o.m. door de levering 
van poorten, deuren, ramen en bekledingsplanchetten. De Opdracht Ondergrondse Be-
tonwerken bestaat uit het uitvoeren van ondergrondse betonwerken.  
 
2.2.2 Op de Opdracht Ruwbouwwerken is het Bestek nr. 286 Lastenboek Lot 1 Ruw-
bouwwerken van toepassing. Op de Opdracht Ondergrondse Betonwerken is het Bestek 
nr. 286 Lastenboek Lot 2 Betonwerken van toepassing. 
 
2.2.3  Op 20 september 2010 werden de werken van de "Opdracht Ruwbouwwerken" en 
van de "Opdracht Ondergrondse Betonwerken", na het doorlopen van een gunningspro-
cedure overeenkomstig de Wet van 24 december 1993, toegewezen aan Gabecon voor 
een bedrag van 568.812,59 EUR exclusief BTW of 688.263,23 EUR inclusief BTW. 
 
De gemeente Zonnebeke gaf middels brief dd. 23 september 2010 het bevel aan Gabe-
con om de werken aan te vangen op maandag 1 november 2010. Er werd een uitvoe-
ringstermijn van 180 kalenderdagen voorzien waardoor de contractuele einddatum op 15 
april 2011 werd vastgesteld.  
 
2.3 Stabiliteitsstudie 
 
Gelet op de specificiteit van de stabiliteitsstudie die deel uitmaakt van de Architectuurop-
dracht zoals toegewezen aan de heer Supply, heeft de heer Supply vervolgens gecontrac-
teerd met de stabiliteitsingenieur, Bureau voor Bouwconstructie (BVBA D'Haese)1 voor de 
uitvoering van de stabiliteitsstudie.  
 

                                           
1
 De Algemene Vergadering besloot tot naamswijziging van "Architectenbureau D'Haese Marc" in "Bureau voor 

Bouwconstructie" (Bijlagen B.S. 22 juli 2014) . 



Het Bureau voor Bouwconstructie kwalificeert dan ook als een onderaannemer van de 
heer Supply. 
 
3.  Tussen Partijen zijn er geschillen gerezen met betrekking tot de uitvoering van 
hoger vermelde overeenkomsten. 
 
3.1 De gemeente Zonnebeke heeft moeten vaststellen dat Gabecon en/of de heer 
Supply er niet in is geslaagd is/zijn het nieuwe museumgebouw waterdicht te maken met 
belangrijke waterschade tot gevolg.  De grondslag daarvan is, naar oordeel van de ge-
meente, in kwaliteitsproblemen in hoofde van Gabecon en/of de heer Supply te vinden. 
Dit gebrekkig optreden had onder meer tot gevolg dat de door Gabecon geplande werken 
niet binnen de vooropgestelde termijn konden worden uitgevoerd. 
 
De gemeente Zonnebeke ging op 4 juli 2011 over tot dagvaarding van Gabecon en de 
heer Supply voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper, zetelend in kort geding 
(2011/78/C).     
 
De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper stelde bij beschikking dd. 20 
juli 2011 de heer Koen Van De Velde als gerechtsexpert aan.   
 
Bureau voor Bouwconstructie, KBC Verzekeringen (zijnde de ABR-verzekeraar) en NV 
ATAB (zijnde de contractant van Gabecon) zijn vrijwillig tussengekomen in deze procedu-
re en de expertise. 
 
Gabecon betwistte de standpunten en aanspraken van de gemeente Zonnebeke.  Gabe-
con meende dat in haar hoofde geen enkele aansprakelijkheid weerhouden kan worden 
(en stelde dat de architect - samen met de stabiliteitsingenieur -  tekort geschoten zijn 
aan hun verplichtingen). De heer Supply (en Bureau voor Bouwconstructie) beweerde(n) 
evenmin aansprakelijk te zijn voor de problematiek van de waterinfiltraties en waren van 
oordeel dat Gabecon in dezer tekort zou zijn geschoten.  
 
De installatievergadering o.l.v. expert Van De Velde vond plaats op 24 augustus 2011.  
 
De gerechtsdeskundige is meermaals ter plaatse geweest. Hij heeft in het kader van de 
expertise herstellingen (ter oplossing van de problematiek van de waterinfiltratie) voor-
gesteld, die ook effectief uitgevoerd werden.  
 
Gelet op de voorziene opening eind 2012 en de toegestane subsidies die aan vervaldagen 
waren gebonden, was een snelle herstelling zeer belangrijk.  
Om vertragende discussies te vermijden werd daarom overeengekomen dat de gemeente 
alle herstellingswerken zou prefinancieren en dat er pas na afwerking van de herstellin-
gen en dus na de opening van het vernieuwde museum zou gediscussieerd worden om-
trent wie deze schade aan de gemeente zou vergoeden.  
Aldus betaalde de gemeente gedurende de jaren 2012 en 2013 voor een totaal bedrag 
van 1.034.973,5 € aan facturen, BTW inclusief.  
80.471,05 € werd door de expert beschouwd als zijnde uitgestelde bouwkost, dwz kosten 
die eigenlijk bij de aanvang hadden moeten voorzien zijn en dus ten laste komen van de 
gemeente.  
Het gaat hier bijvoorbeeld om de scheidingsmuur die de trap naar de herdenkingsgalerij 
moest vrijwaren van afstromend water.  
Ingevolge de overeenkomst met de architect werden op deze voorzienbare maar niet 
voorziene kosten geen erelonen betaald aan de architect Supply.  
Na aftrek van deze uitgestelde bouwkost verwachtte de gemeente in het kader van de 
expertise en de daaropvolgende rechtszaak een antwoord op de vraag wie de effectieve 
bouwkost tbv het bedrag van 954.502,45 € BTW inclusief aan de gemeente zou vergoe-
den.  
De gerechtsdeskundige heeft verder zijn eerste bevindingen inzake de oorzaken van de 



waterinfiltraties opgenomen in verscheidene tussentijdse verslagen.  De expertise is 
thans nog lopende.   Er werd nog geen voorverslag opgesteld. 
Tijdens de expertisebijeenkomsten bleek dat de hoofdoorzaak van de schade wellicht te 
wijten was aan een fout in hoofde van de architect en diens onderaannemer de stabili-
teitsingenieur. Daarom werden hun verzekeringsmaatschappijen in het geding betrokken 
en deze begrepen dat hun tussenkomst zeer moeilijk vermijdbaar zou zijn. Zelfs na hun 
tussenkomst bleek de omvang van de geleden materiële en immateriële het persoonlijk 
vermogen van de architect en de stabiliteitsingenieur ver te boven ging waardoor een 
volledige recuperatie onhaalbaar was.  
Daarom werd er sinds de opening van het Museum medio 2013 op de expertisebijeen-
komsten openlijk gesproken over het streven naar een dading.  
Hoofdvragen daarbij waren: 

1) Hoeveel schade hebben de gemeente en Gabecon geleden ?  
2) Hoeveel kunnen de architect en de stabiliteitsingenieur ( en hun verzekerings-

maatschappijen) bijeenbrengen als schadevergoeding ?  
3) Hoe zal dat bijeengebrachte bedrag tussen de gemeente en Gabecon moeten ver-

deeld worden ?  
 
De eerste vraag betrof onder meer de immateriële schade van de gemeente en Gabe-
con en de berekening ervan bleek gedurende 2014 en 2015 een blijvend twistpunt tussen 
partijen.  
De gemeente eiste immers schadevergoeding wegens het laattijdig openen van het MMP 
waardoor we duizenden bezoekers minder hebben ontvangen in 2013.  
Gabecon eiste ca 139.000 € wegens de schorsing van de werken vóór de expertise omdat 
er een aquafinleiding diende verlegd te worden. Bovendien eiste Gabecon ook ca 257.000 
€ wegens economisch verlies tijdens de duur van de expertise.  
Tenslotte eiste Gabecon ook nog verwijlrentes op vorderingsstaat 6 die laattijdig werd 
betaald ( details zie lager). 
De tweede vraag werd eind januari 2016 beantwoord toen bleek dat het totale bedrag 
van schadevergoeding ‘beperkt bleef’ tot 1.157.407,41 €.  
Nu werd duidelijk dat de eerste en derde vraag afhankelijk waren van een dading tussen 
de gemeente en Gabecon.  
Op donderdag 18/02/2016 kwamen de gemeente en Gabecon samen met hun raadslie-
den in de hoop een dading te bereiken. 
Uiteindelijk werd na moeilijke onderhandelingen door de burgemeester en de voorzitter 
van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn een overeenkomst bereikt 
waarbij de gemeente 890.407,41 € schadevergoeding bekomt uit de ‘pot’ van 
1.157.407.41 €, meer de kwijtschelding door architect Supply van een vordering van 
24.200 € die hij nog meent te hebben in het kader van het dossier Jeugdhuis.  
Het saldo van 257.000 € komt ten goede aan Gabecon als schadevergoeding voor hun 
immateriële schade.   
Gabecon verbindt zich ertoe om het waterprobleem dat recent ontstaan is aan de bin-
nenkant van de ingang van de lift voor de mindervaliden nog op te lossen. De gemeente 
staat in voor de eventuele nodige maatregelen aan de buitenkant van deze lift.  
Als tegenprestatie worden alle discussies tussen partijen afgesloten.  
Om dit doel te bereiken dienen drie dadingsovereenkomsten te worden afgesloten:  

1) dading tussen de gemeente en Gabecon mbt de verdeling van het bedrag van 
1.157.407,41 € waarbij Gabecon zowel de vordering van 257.000 € als deze van 
139.000 € als de discussie mbt vorderingsstaat 6 laat vallen.  

2) Dading tussen de gemeente van alle partijen betrokken in dit geding ( architect, 
stabiliteitsingenieur, hun verzekeringsmaatschappijen, Gabecon en KBC ( ABR-
verzekering)  

3) Dading tussen de gemeente en architect Supply wat betreft de vorderingstaat van 
ca 30.000 € die nog open staat in het dossier van het jeugdhuis.  
 

3.2  Er is tussen de gemeente Zonnebeke, Gabecon en de heer Supply tevens een ge-
schil omtrent vorderingsstaat nr. 6 van Gabecon.   



 
Gabecon meent dat deze vorderingsstaat nr. 6 (betreffende de periode van 1 april 2011 
tot  30 april 2011) ten belope van 72.141,33 EUR en navolgende factuur dd. 20 maart 
2014 in hoofdsom meer intresten verschuldigd is. Gabecon is op 12 september 2014 
overgegaan tot dagvaarding van de gemeente Zonnebeke voor de Rechtbank van Eerste 
Aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Ieper  (2014/467/A) met het oog op de inning van 
deze vorderingsstaat. 
 
Op 2 oktober 2014 betaalde de gemeente de hoofdsom met betrekking tot vorderings-
staat nr. 6 voor een bedrag van 72.141,33 EUR.  Verder betaalde de gemeente, onder 
voorbehoud van alle rechten, op 4 december 2014 de verwijlintresten aan Gabecon voor 
de periode van 14 april 2014 (zijnde zestig dagen na ontvangst van vorderingsstaat nr. 
6) tot en met 2 oktober 2014 (zijnde de betaling van de hoofdsom) ten belope van 
2.549,66 EUR.  De nog openstaande discussie betreft dus de intresten, volgens Gabecon, 
vanaf 4 juli 2011 tot 13 april 2014. 
 
Op 4 december 2014 werden namens de gemeente Zonnebeke conclusies neergelegd ter 
griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Ieper. Gabe-
con deed hetzelfde op 5 december 2014. 
 
Op 28 januari 2015 is de gemeente overgegaan tot dagvaarding in gedwongen tussen-
komst, vrijwaring en op rechtstreekse eis van de heer Supply.   
 
De gemeente Zonnebeke betwist de aanspraken van Gabecon (en meent dat de intresten 
vanaf 4 juli 2011 tot 13 april 2014 in hoofdorde niet verschuldigd zijn, ondergeschikt ver-
schuldigd zijn door de architect). De heer Supply betwist de argumenten en vorderingen 
van Gabecon en meent dat hij geen intresten verschuldigd is. 
 
De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Ieper, 
legde middels schrijven dd. 16 maart 2015 dwingende conclusietermijnen vast. Deze 
termijnen werden, in onderling akkoord tussen Gabecon, de gemeente Zonnebeke en de 
heer Supply,  gewijzigd bij beschikking dd. 3 april 2015. In uitvoering van deze gewijzig-
de kalender, concludeerde de heer Supply op 15 september 2015 en Gabecon op 1 janu-
ari 2016. 
 
De zaak staat vastgesteld voor behandeling op de zitting van 18 november 2016. 
 
4. Met huidige dading in de zin van de artikel 2044 e.v. van het Burgerlijk 

Wetboek wensen Partijen o.m. voornoemde betwistingen definitief te regelen. 
Ze doen hiervoor wederzijdse toegevingen, zonder enige nadelige bekentenis of zonder 
aanvaarding van eigen schuld of fout of van de gegrondheid van de aanspraken van de 
andere Partijen. 
 

 

Financieel 

Gelet op de verwachte lange gerechtsprocedure en de onzekere uitkomst ervan waren in 
het budget 2016 en in de meerjarenplanning en nog geen bedragen voorzien mbt de 
eventuele recuperatie in deze procedure. Er kan immers pas een bedrag voorzien worden 
wanneer de inning ervan een vaststaand feit is.  

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

Datum visum: 11/04/16 
Visum financieel beheerder: Visum toegekend 



 

Advies van de dienst en motivatie 

De secretaris volgde dit dossier van bij de start.  
De omvang van de schade en het risico dat deze schade met zich bracht ( het gebouw 
stond eigenlijk op instorten) dwongen de gemeente om snel en met eigen middelen over 
te gaan tot herstel.  
Het recupereren van de integrale herstelkost vanwege de in gebreke blijvende partijen is 
door de omvang van de schade niet mogelijk, zelfs zonder aanrekening van de immateri-
ele schade die de gemeente meent geleden te hebben. 
De eis tot schadevergoeding door firma Gabecon maakt bovendien dat het bedrag aan 
schadevergoeding tussen twee partijen moet verdeeld worden waardoor dit bedrag veel 
te klein is.  
Indien de gemeente en Gabecon niet onderling tot een verdelingswijze kwamen, dan 
zouden alle partijen bij de rechtbank hun rechten hernemen en het voorgestelde bedrag 
van 1.157.407,41 € zou dus niet langer van toepassing blijven. Integendeel, alle partijen 
zouden hun rechten integraal hernemen en tijdens de procedure met alle middelen van 
recht proberen hun aansprakelijkheid te betwisten.    
 
 
Bij een rechtszaak zijn de looptijd en de uitkomst ervan steeds onzeker. In dit geval zou 
het voorgestelde bedrag dan ook herroepen worden.  
De discussie omtrent de eventueel geleden immateriële  schade is enkel oplosbaar door 
het inschakelen van boekhoudkundige experten en tegenexperten en zou dus de kosten 
sterk verhogen. 
In het licht van deze omstandigheden lijkt het afsluiten van een dading voor de gemeen-
te een goede zaak te zijn: zonder bijkomende procedure kosten recupereert de gemeente 
890.407,41 €, plus de kwijtschelding van onbetaalde facturen mbt het jeugdhuis tbv 
24.200 €. 
Dit is een immers zeer aanzienlijk bedrag van de geleden materiële schade.  
Daarom  wordt voorgesteld in te gaan op de dadingsvoorstellen met Gabecon en alle an-
dere partijen.  
 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad keurt de volgende dadingsovereenkomsten goed:  

1) Dadingsovereenkomst tussen de gemeente en Gabecon  

2) Dadingsovereenkomst tussen de gemeente en alle partijen in het geding  

3) Dadingsovereenkomst tussen de gemeente en de architect Supply in het kader 

van vorderingstaat mbt Jeugdhuis.  

 



Na de goedkeuring van dit punt verlaten burgemeester Dirk Sioen en secretaris Francis 

Claeys de raadzaal om de goedgekeurde dadingen met de betrokken partijen te onderte-

kenen. Stafmedewerker Niels Vermeersch neemt plaats als waarnemend secretaris gedu-

rende de rest van de zitting.  

3. Gaselwest en Eandis Assets - Goedkeuren agenda en vaststelling van 
het mandaat voor de Algemene Vergaderingen van 29 april 2016 

Bevoegdheid  

Delegatie - besluit gemeenteraad van heden 
Gemeentedecreet - artikel 42 - bevoegdheden van de gemeenteraad 
 
Naam vertegenwoordiger / plaatsvervanger : Joachim Jonckheere / Patrick Denorme  
Bevoegd voor de intercommunale Gaselwest 
Naam behandelende ambtenaren : H. De Muyt 

Wetgeving  

- De gemeente/stad is voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas 
als deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest betrokken bij de fu-
sieoperatie in ‘Eandis Assets’ waartoe de algemene vergaderingen van Gaselwest, 
IMEA, lmewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in december 2015 hebben be-
slist. 

- De gemeente/stad werd per aangetekend schrijven van 11 maart 2016 opgeroepen 
om deel te nemen aan de algemene vergaderingen tevens jaarvergaderingen van 

Gaselwest en Eandis Assets die op 29 april 2016 plaatshebben in De Montil, Moor-
telstraat 8 te 1790 Affligem.  

- Overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek worden bij een fusie 

de jaarrekeningen van de gefusioneerde vennootschappen met betrekking tot het 
vorig boekjaar opgesteld door het bestuursorgaan van die (individuele) vennoot-

schappen en onderworpen aan de goedkeuring van de jaarvergadering van de 
overnemende vennootschap (Eandis Assets). 

- De financieringsverenigingen uit de elektriciteits- en gassector zijn op grond van 

artikel 10 van het voorliggend ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de in-
tergemeentelijke samenwerking geïnteresseerd om toe te treden tot Eandis Assets 
als ‘publiekrechtelijke deelnemer’ en een kapitaalinbreng te realiseren, onder de 
opschortende voorwaarde van voormelde decreetswijziging en mits bekrachtiging 
door hun algemene vergaderingen. 

- Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de ge-
meenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene 
vergadering. 

Documenten en voorgeschiedenis 

- Aangetekend schrijven van Gaselwest dd. 11.03.2016 - postregistratie 2016/0279 

Documenten en voorgeschiedenis 

- de gemeenteraad is op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
- de gemeente Zonnebeke is aangesloten is bij de intercommunale vereniging Gas-

elwest en is voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas als deel-
nemer van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest betrokken bij de fusieopera-
tie in ‘Eandis Assets’ waartoe de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, 
lmewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in december 2015 hebben beslist. 



- de gemeente werd per aangetekende brief van 11 maart 2016 opgeroepen deel te 
nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gas-

elwest die bijeengeroepen wordt op 29 april 2016 te Affligem met volgende agen-
da : 

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar  
 2015  
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 (balans, re-

sultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderings-
regels)  

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2015  

4. Statutaire benoemingen 
5. Statutaire mededelingen. 

- de gemeente werd per aangetekende brief van 11 maart 2016 opgeroepen deel te 
nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Eandis 

Assets die bijeengeroepen wordt op 29 april 2016 te Affligem met volgende agen-
da :  

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen over het boek-
jaar 2015 van de gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis As-
sets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas.   

2. Goedkeuring van de jaarrekeningen van de gefusioneerde distributienetbeheer-
ders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Si-
belgas afgesloten op 31 december 2015 (balans, resultatenrekening, winstver-
deling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) overeenkomstig arti-
kel 704 van het vennootschappenwetboek. 

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissarissen met betrekking tot het boekjaar 2015 
van de gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), 
IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas. 

4. Voorstel tot aanvaarding toetreding financieringsintercommunales als deelne-
mers van Eandis Assets (onder de opschortende voorwaarde van de goedkeu-
ring van artikel 10 van het voorliggend ontwerp van het wijzigingsdecreet hou-
dende de intergemeentelijke samenwerking). 

5. Statutaire benoemingen. 
 

Openbare stemming 

Aantal ja stemmen 21 E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-

aeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad beslist  
 
Artikel 1: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 29 april 2016:  



1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 
2015  

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31december 2015 (balans, re-
sultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderings-
regels)  

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2015  

4. Statutaire benoemingen 
5. Statutaire mededelingen. 

 
Artikel 2 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 

opdrachthoudende vereniging Eandis Assets d.d. 29 april 2016:  
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen over het boek-

jaar 2015 van de gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis 
Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas.   

2. Goedkeuring van de jaarrekeningen van de gefusioneerde distributienetbeheer-
ders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Si-
belgas afgesloten op 31 december 2015 (balans, resultatenrekening, winstver-
deling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) overeenkomstig arti-
kel 704 van het vennootschappenwetboek. 

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissarissen met betrekking tot het boekjaar 2015 
van de gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), 
IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas. 

4. Voorstel tot aanvaarding toetreding financieringsintercommunales als deelne-
mers van Eandis Assets (onder de opschortende voorwaarde van de goedkeu-
ring van artikel 10 van het voorliggend ontwerp van het wijzigingsdecreet hou-
dende de intergemeentelijke samenwerking). 

5. Statutaire benoemingen. 
6. Statutaire mededelingen. 

 
Artikel 3 
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene verga-
deringen van de opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Eandis Assets op 29 april 
2016, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in 
de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raads-
beslissing;  
 
Artikel 4 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormel- 
de beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Eandis Assets, ter  
attentie van het secretariaat, intercommunales@eandis.be. 

4. WVI - Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering en de 
buitengewone algemene vergadering dd. 26 mei 2016 

Bevoegdheid  

 Gemeentedecreet - artikel 42 - bevoegdheden van de gemeenteraad 
 Naam raadsleden: Koen Meersseman (vertegenwoordiger) / Marc Verstraete (plaats-

vervanger) 
 Bevoegd voor : de intercommunale WVI 
 Naam behandelende ambtenaren : Claeys Francis / De Muyt Henk 
 

Wetgeving  

mailto:intercommunales@eandis.be


Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 Omzendbrief BB 2013/5: Wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwer-

king, in het bijzonder met betrekking tot het bestuurlijk toezichten wijzigingen aan 
het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004, in het bijzonder met betrekking tot presentie-
gelden 

 Decreet van 6 juli 2001 intergemeentelijke samenwerking 
 
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 
 Beslissing van de gemeenteraad dd. 23 december 2013 inzake het aanduiden van een 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de WVI gedurende de legislatuur 2013-
2018. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Gemeentebestuur is aangesloten bij de West-Vlaamse intercommunale - dienstverle-
nende vereniging; 

 Brief met postregistratie 2016/0308 - uitnodiging met alle bijhorende stukken van de 
WVI voor de Algemene vergadering op 26 mei 2016 met volgende agenda: 

o Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering 10 de-
cember 2015 

o Verslag van de raad van bestuur 
o Jaarrekeningen 2015 
o Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
o Kennisneming ontslag 7 bestuurders: de heer Hans Blomme (Torhout), de 

heer Ignace Dereeper (Oudenburg), mevrouw Liliane Pylyser-Dewulf (Mid-
delkerke), de heer Jean Marie Bonte (Oostrozebeke), de heer Bert Ver-
haeghe (Wervik), de heer Jacques Blanckaert (Alveringem), de heer 
Partrick Denorme (Zonnebeke) 

o Benoeming 4 leden aandelen A in de regionale comités: de heer Norbert 
De Cuyper (Torhout), de heer Karl De Clerck (Oostrozebeke), mevrouw 
Bieke Moerman (Diksmuide), de heer Toon Vancoillie (Kortemark) 

o Benoeming 7 bestuurders aandelen A: de heer Marc Mus (Damme), de 
heer Luc Lierman (Knokke-Heist), de heer David Van Moerkercke (Ichte-
gem ), de heer Peter Gelaude (Pittem), mevrouw Bieke Moerman (Diks-
muide), de heer Toon Vancoillie (Kortemark), mevrouw Marie-Anne Ver-
lende (Vleteren) 

 Brief met postregistratie 2016/0212 - uitnodiging met alle bijhorende stukken van de 
WVI voor de Buitengewone algemene vergadering op 26 mei 2016 met volgende 
agenda: 

o Statutenwijziging 
o Mededelingen 

 De agenda werd besproken tijdens de zitting van de Commissie voor Intergemeente-
lijke Samenwerking dd. 09/05/2016. 

 Gelet op de Omzendbrief BB 2013/5 en de statutenwijziging op de Buitengewone Al-
gemene Vergadering van WVI dd. 18 december 2013 moet er niet langer voor elke 
algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger benoemd worden. 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 23 december 2013 werd Koen 

Meersseman aangeduid als vertegenwoordiger en Marc Verstraete als plaatsver-
vanger. 

 

Advies van de dienst 

 Vermelde bijlagen zijn aanwezig in de bundel 
 



Openbare stemming 

Aantal ja stemmen 21 E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-

aeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad neemt akte van de opmerkingen van de Commissie van Interge-
meentelijke samenwerking dd. 09/05/2016; 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken met 
betrekking tot deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorge-
legd worden op de algemene en de buitengewone algemene vergadering van 26 mei 
2016; 

 De gemeenteraad neemt akte van het mandaat van navermelde personen om deel te 
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de WVI: 

o De heer Koen Meersseman, Warden Oomlaan 25 te 8980 Zonnebeke, als 
vertegenwoordiger 

o De heer Marc Verstraete, Schipstraat 46 te 8980 Zonnebeke, als plaatsver-
vanger 

Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 
in dit besluit; 

 De raad beslist om het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de 
uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te ver-
richten aan de WVI West-Vlaamse Intercommunale, Baron Ruzettelaan 35 te 8310 
Brugge. 

 

5. MIROM - Goedkeuren agenda Algemene Vergadering dd. 24 mei 2016 

Bevoegdheid  

Gemeentedecreet - artikel 35 en 42 
 
Naam raadsleden  :Sophie Vangheluwe (vertegenwoordiger) / Johan Leleu (vervanger) 
Bevoegd voor de intercommunale MIROM 
Naam behandelende ambtenaren : Niels Vermeersch / Francis Claeys  
 

Wetgeving  

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
- Omzendbrief BB 2013/5: Wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samen-

werking, in het bijzonder met betrekking tot het bestuurlijk toezichten wijzigingen 
aan het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004, in het bijzonder met betrekking tot pre-
sentiegelden 

- Decreet van 6 juli 2001 intergemeentelijke samenwerking 
 
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 



- Beslissing van de gemeenteraad dd. 23 december 2013 inzake het aanduiden van 
een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de MIROM gedurende de legisla-
tuur 2013-2018. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

- Gemeentebestuur is aangesloten bij de MIROM 
- Brief met postregistratie 2016/0234 - uitnodiging met alle bijhorende stukken van 

de MIROM voor de algemene vergadering op 24 mei 2016 om 17.30, ge-

meentehuis Zonnebeke met volgende agenda: 
o Verslag van de Raad van Bestuur (art. 24 der statuten) 
o Verslag van de Commissaris 
o Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2015 
o Kwijting van de Bestuurders en de Commissaris 
o Benoeming bestuurder(s) 
o Wijziging statuten (buitengewone meerderheid) 
o Varia- 

- De agenda werd besproken tijdens de zitting van de Commissie voor Intergemeen-
telijke Samenwerking dd. 11 april 2016. 

- Gelet op de Omzendbrief BB 2013/5 en de statutenwijziging op de Buitengewone 
Algemene Vergadering van MIROM dd. 19 november 2013 moet er niet langer voor 
elke algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger benoemd worden. 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 23 december 2013 werd Sophie 
Vangheluwe aangeduid als vertegenwoordiger en Johan Leleu als plaatsvervanger. 

 

Advies van de dienst 

- Vermelde bijlagen zijn aanwezig in de bundel 
 

Openbare stemming 

Aantal ja stemmen 21 E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-

aeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
-   
 

Besluitvorming 

- De gemeenteraad neemt akte van de opmerkingen van de Commissie van Interge-
meentelijke samenwerking dd. 11 april  2016; 

- De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken met 
betrekking tot deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voor-
gelegd worden op de algemene vergadering van 24 mei 2016; 

- De gemeenteraad neemt akte van het mandaat van navermelde personen om deel 
te nemen aan de algemene vergadering van de MIROM: 

o Mevrouw Sophie Vangheluwe, Potegemstraat 6 8980 Zonnebeke 
als vertegenwoordiger 



o De heer Johan Leleu, Oude Moorsledestraat 10b 8980 Zonnebeke 
als plaatsvervanger  

Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 
in dit besluit; 

- Het college van burgemeester en schepen wordt belast met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing; 

- Uittreksel wordt te kennisgeving overgemaakt aan de MIROM, Oostnieuwkerk-
sesteenweg 121 te 8800 Roeselare. 

 

6. Principieel standpunt gemeenteraad m.b.t. oprichting intercommunale 
voor de Westhoek 

Schepen Luk Hoflack (Inspraak) leest namens NVA een stemverklaring voor. 

Na deze stemverklaring vraagt raadslid Franky Bryon van S.pa om een amendement om 

het punt van de agenda af te voeren en eerst af te wachten wat de andere gemeenten 

beslissen. 

Stemming amendement: 

Aantal ja stemmen: E. D'Hellem, F. Bryon, L. Blondeel, M. Vermeeren, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen: D. Sioen, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, J. Jon-

ckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. Meersseman, L. Hoflack, M. Verstraete, M. 

Debucquoy, M. Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, T. 

D’Alleine, S. Vangheluwe 

Het amendement wordt niet goedgekeurd en het punt blijft behouden op de agenda.  

 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Dirk Sioen 
Bevoegd voor:  
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Niels Vermeersch 
 

Wetgeving 

 Niet van toepassing  
 

Documenten en voorgeschiedenis 

Op 4 februari 2016 heeft Dieter Hoet van het Westhoekoverleg een presentatie gegeven 
voor de gemeenteraadsleden van Zonnebeke inzake de intercommunale Westhoek. 
Zie bijlage:  

 Presentatie “Een intercommunale voor de Westhoek” 
 Sneuvelnota “Perspectieven voor intergemeentelijke samenwerking (IGS) in de 

Westhoek” 
 Brief die vanuit de secretarissen van de Westhoek werd verstuurd naar Westhoek-

overleg en Arro Ieper 
 
Op 29 februari 2016 heeft het college van burgemeester en schepenen volgend principi-
eel standpunt ingenomen: 
 Het college van burgemeester en schepenen besluit tot principieel akkoord met de 

oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Van zodra hier kosten 
aan verbonden zijn, zal de gemeente hierover opnieuw oordelen 

  Het college van burgemeester en schepenen besluit tot akkoord met het voorstel tot 
samenwerking vanuit ECG Westhoek naar Arro Ieper m.b.t. GAS en noodplanning 



 

Financieel 

 Niet van toepassing  
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 15 F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. 

Demonie, Johan Tally, K. Meersseman, M. Verstraete, M. 

Debucquoy, M. Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  6 E. D'Hellem, F. Bryon, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Vermee-

ren, W. Pattyn 

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de oprichting van een intergemeente-
lijk samenwerkingsverband zolang dit kosteloos is voor de gemeente Zonnebeke. Van 
zodra hier kosten aan verbonden zijn, zal de gemeente hierover opnieuw oordelen 

7. Goedkeuring aangepast aanvullend verkeersreglement voor de Maag-
destraat te Zonnebeke 

Bevoegdheid 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen meer bepaald artikel 42§3 : 
de gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast : Onverminderd de federale 
wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van 
politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het ge-
meentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige be-
stuur van de gemeente. 
 
Naam schepen : Marie Debucquoy/ Dirk Sioen 
Bevoegdheid : Politie & Mobiliteit 
Naam behandelende ambtenaar : Patrick Blancke 
 

Wetgeving  

- De wet van 29 juli betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshan-
delingen, en latere wijzigingen. 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
- De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 
- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
- Artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten 

van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 8 juni 2007 houdende vaststelling van de datum van inwer-
kingtreding van artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördi-
neerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer. 



- De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk be-
sluit van 16 maart 1968. 

- Het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

- Het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en latere wijzigingen waarbij de mini-
mum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens 
worden bepaald. 

- Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het weg-
verkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

- Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerste-
kens. 

- De omzendbrief MOB/2009/01 betreffende gemeentelijke aanvullende reglementen 
op de politie over het wegverkeer. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 23 mei 2005 houdende goedkeuring van 
het aanvullend verkeersreglement voor de Maagdestraat. 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 19 september 2011 houdende goedkeuring 
van het aangepast aanvullend verkeersreglement voor de Maagdestraat. 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 9 september 2014 houdende goedkeuring 
van het aangepast aanvullend verkeersreglement voor de Roeselarestraat. 

- Advies politie parkeerbeleid Maagdestraat te Zonnebeke dd. 26 januari 2016. 
- De beslissing van schepencollege dd. 1 februari 2016 houdende goedkeuring 
 

Financieel 

- De eventuele nog te plaatsen signalisatie wordt volledig ten laatste van de gemeen-
te gezien wij de wegbeheerder zijn. 

- Voor de financiering van de aankoop van deze signalisatie is hiervoor het nodige 
krediet voorzien in de gemeentebegroting 2016 : 
- voorzien krediet voor het huidig jaar : 199.280 euro 
- resterend krediet op registratiesleutel met beleidscode 0200 04 en MAR-nummer 
61540100 voor het huidig jaar : 140.143,11 euro. 

 

Visum 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  Nee 

 

Advies van de dienst 

- De Maagdestraat is een gemeentelijke weg gelegen in de dorpskern van de deel-
gemeente Zonnebeke. 
De straat versmalt vanaf het kruispunt met De Renne tot het einde bebouwing rich-
ting achterkant begraafplaats.  De langsbewoners parkeren hun wagens voor de 
deur waardoor het kruisen praktisch onmogelijk wordt en al diverse autospiegels 
werden afgereden. 
Om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden is het best om verplicht te par-
keren op een gedeelte van de berm of trottoir tussen de woningen nr. 22 en 34. 

- Het bestaande aanvullend verkeersreglement voor de Maagdestraat wordt dan ook 
best in die zin aangepast. 

 

Stemming 



Aantal ja stemmen 21 E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-

aeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Maagdestraat 

- Alle bepalingen in een vorig reglement met betrekking tot hogervermelde straat 
worden opgeheven. 

- Voorrangregelingen 

a) De bovenvermelde is ondergeschikt aan de : 
- Albertstraat 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden B1 en B15.  

De voorrangsregeling t.o.v. de kruispunten met de gewestweg Roeselarestraat en 
de gemeenteweg Langemarkstraat zijn reeds opgenomen in het aanvullend ver-
keersreglement van de Roeselarestraat en de Langemarkstraat 

b) De bovenvermelde straat heeft voorrang op de navolgende straten : 
- zijweg Maagdestraat 
- Astridstraat 
- De Renne 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden B1 en B15.  

- Verbodsbepalingen 

a) In de bovenvermelde straat is het verboden richting voor iedere bestuurder, uit-
gezonderd fietsers vanaf woning met huisnummer 6 tot aan de Roeselarestraat (zij-
tak Maagdestraat). 

Deze maatregel wordt aangeduid met bord C1 met onderbord M2 en het bord F19 
met onderbord M4. 

b) In de bovenvermelde straat is het verboden om aan het volgend kruispunt af te 
slaan in de richting door de pijl aangegeven, uitgezonderd fietsers, ter hoogte van 
het kruispunt Maagdestraat-Zijtak Maagdestraat 

Deze maatregel wordt aangeduid met bord C31 met onderbord M2. 

c) In de bovenvermelde straat is het verboden om aan het volgend kruispunt af te 
slaan in de richting door de pijl aangegeven ter hoogte van het kruispunt Maagde-
straat-Astridstraat 

Deze maatregel wordt aangeduid met bord C31. 

- Gebodsbepalingen 

In de bovenvermelde straat wordt de verplichte richting aangeduid :  

- ter hoogte van het kruispunt met zijtak Langemarkstraat (zijkant parking ge-
meentehuis). 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord D1. 

- Stilstaan en parkeren 

a) In bovenvermelde straat wordt er parkeerverbod ingevoerd aan de : 

- kant onpare huisnummers, vanaf bocht ter hoogte van woning met huisnummer 
23 tot aan de zijtak Maagdestraat. 



Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord E1 met de onderborden 
GXa, GXb en GXc. 

- kant onpare huisnummers aan de overkant van de woningen met huisnummers 4 
en 6, over de totale breedte van het gemeentehuis (lengte 12 m). 

- kant van de pare huisnummers vanaf de Astridstraat tot aan de De Renne (lengte 
6 m) 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord E1 met de onderborden 
GXa, GXb en GXc 

b) In bovenvermelde straat wordt de parkeertijd beperkt voor 2 uur van maandag 
tot en met vrijdag op de verplichte parkeerstrook aan de kant van de onpare huis-
nummers vanaf huisnummer 1A tot aan de Langemarkstraat. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord E9e met onderbord waar-
bij de parkeerschijf is afgebeeld met vermelding “Max. 2 uur van maandag t.e.m. 
vrijdag”. 
c) In bovenvermelde straat wordt de parkeertijd beperkt van maandag tot en met 
vrijdag op de verplichte parkeerstrook aan de kant van de pare huisnummers vanaf 
Langemarkstraat tot begin parking mindervaliden. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord E9a met afbeelding par-
keerschijf en met onderbord “van maandag t.e.m. vrijdag”. 
d) In bovenvermelde straat worden twee parkeervakken buiten de rijbaan voorbe-
houden voor politievoertuigen tegenover de woningen met huisnummers 2 en 4. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord E9a met vermelding “poli-
tie” op een onderbord. 
e) In bovenvermelde straat wordt aan de kant van de pare huisnummers juist voor 
het gemeentehuis een parkeerplaats voorbehouden voor voertuigen die gebruikt 
worden door minder validen. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden E9a met het onderbord 
GVIId. 

f) In bovenvermelde straat wordt verplicht parkeren deels op de berm of op het 
trottoir ingevoerd aan de kant van de pare huisnummers van Maagdestraat 22 tot 
en met de woning Maagdestraat 34. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden E9f met de onderborden 
GXa en GXb. 

- Wegmarkeringen 

a) In de bovenvermelde straat wordt het parkeren op de rijbaan verboden door 
middel van een gele onderbroken streep op de boordstenen van het trottoir (art. 
75.1.2°) : 

- kant pare huisnummers, vanaf begin gemeentehuis tot aan de zijtak Maagde-
straat (langs marktplein en gemeentehuis) en de inrit van huisnummer 8 

- kant onpare huisnummers, van de zijtak Maagdestraat tot net over woning met 
huisnummer 1A. 

b) In de Maagdestraat worden twee parkeervakken buiten de rijbaan voorbehouden 
voor politievoertuigen (art. 77.5) : 

- tegenover de woningen met huisnummers 2 en 4. 

c) In de Maagdestraat wordt een parkeervak buiten de rijbaan aangebracht (art. 
77.5) : 

- tegenover de woningen met huisnummers 2 en 4 naast de twee bovenvermelde 
parkeervakken voor politievoertuigen. 

- Dit reglement zal overgemaakt worden : 
- Vlaamse Overheid – departement mobiliteit en openbare werken 



- Politiezone arro Ieper 
- Technische dienst 
- Gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening – stedenbouw – mobiliteit –  onroerend 

patrimonium – GIS 
 

8. Overeenkomst houdende toelating tot een precair en kosteloos ge-
bruik 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Michiel Descheemaeker 
Bevoegd voor: Milieu 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Barbara Cardoen 
 

Wetgeving 

 De beslissing van de Vlaamse Regering dd. 27 oktober 2006 houdende het bodemde-
creet, inzonderheid hoofdstuk VIII. 

 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurs-
handelingen en latere wijzigingen. 

 Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 248 tot en met 261. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

- Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad d.d. 9 november 2015 inzake 
overeenkomst houdende toelating tot een precair en kostenloos gebruik percelen 
weiland 

- Brief d.d. 1 maart 2016 aan de heer Ronny Priem inzake stopzetting contract ge-
bruik percelen nabij de Duitse commandobunker te Zandvoorde wegens nieuwe 
kandidatuur door Vandeputte Pol. 

- Nieuwe overeenkomst houdende toelating tot een precair en kostenloos gebruik 
van percelen weiland (zie contract in bijlage) 

 

Financieel 

 NVT 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 Beleidsdomein:  
 Operationele doelstelling:  
 Actie:  
 

Visum 

 Niet van toepassing 
 

Advies van de dienst en motivatie 

- Weide bij bunker Zandvoorde: overeenkomst met huidige gebruiker, Dhr. Priem, 
wordt geannuleerd en een nieuwe gebruiker, Dhr. Vandeputte wordt aangesteld. 

 

Stemming 



Aantal ja stemmen 21 E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-

aeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Artikel 1 
De gemeenteraad beslist het gebruik van de weide als volgt toe te kennen:  

1) Weide bij bunker Zandvoorde: De heer Vandeputte Pol, Gaverstraat 6 te Zand-
voorde. 

Artikel 2 
Het gebruik van deze weide wordt dan ook vastgelegd in een overeenkomst houdende 
toelating tot een precair en kosteloos gebruik die in bijlage wordt gevoegd. 

 
 

 
 

9. Kosteloze grondafstand naar het openbaar domein van de wegzate 
van een gedeelte van Ter Berken te Zonnebeke - goedkeuring akte van 

grondafstand 

Bevoegdheid 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
43§2.12. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en 
schepenen worden toevertrouwd; het stellen van daden en beschikkingen met betrekking 
tot roerende en onroerende goederen voorzover de verrichting niet behoort tot de aange-
legenheden van dagelijks bestuur en niet nominatief in het vastgelegde budget is opge-
nomen 
 
 
Naam schepen:Michiel Descheemaeker 
Bevoegd voor: Patrimonium & Ruimtelijke Ordening 
Naam behandelend ambtenaar:Patrick Blancke 
 

Wetgeving 

 De wet van 29 juli 1991 en latere wijzigingen betreffende de uitdrukkelijke motive-
ringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen. 

 Het decreet van 26 maart 2004 en latere wijzigingen betreffende de openbaarheid 
van bestuur. 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 
248 tot en met 261. 

 Het bodemsaneringsdecreet van 5 maart 1996 en latere wijzigingen 
 De Vlaamse Codex ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 houdende de organisatie 

van de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 6.1.1, 
6.1.41 tot en met 6.1.43. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 



 De verkaveling van de WVI-Brugge voor het verkavelen van de grond gelegen Ter 
Berken te Zonnebeke, kadastraal bekend onder Zonnebeke, 1ste afdeling sectie C nr. 
41 L5 in 13 loten voor open en halfopen bebouwing en een sociaal woonproject van de 
bouwmaatschappij De Mandel bestaand uit een koppelbouw en een meergezinswo-
ning van 4 woongelegenheden. 

 Het wegenistracé werd uitgevoerd conform de afgeleverde verkavelings- en steden-
bouwkundige vergunning. 

 Het opmetingsplan opgemaakt dd. 22/9/2015 door de landmeter-expert Frederic Mat-
ten waar de af te stane grond, kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste afdeling sec-
tie C deel nr. 41 W6 met een totale oppervlakte van 171 m² voor overdracht naar het 
openbaar domein zijn aangeduid. 

 Het uittreksel uit de kadastrale legger en het kadastraal plan. 
 Het bodemattest opgemaakt dd. 7/3/2016 afgeleverd door OVAM voor het boven-

vernoemd perceel waaruit niet blijkt dat deze gronden verontreinigd zijn. 
 De akte van grondafstand – dossier 03551 – opgemaakt door Alain Maricou, adjunct 

van de directeur, aangewezen als Vlaamse Commissaris bij de afdeling Vastgoed-
transacties waarbij de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van Coöperatieve 
vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk “De Mandel” met 
zetel te Roeselare, Groenestraat 224 afstaat ten kostenloze titel aan het gemeentebe-
stuur van Zonnebeke, één are eenenzeventig centiare (1a 71ca) grond, kadastraal 
bekend onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie C deel nr. 41 W6 zoals aangeduid op het 
opmetingsplan opgemaakt dd. 22/9/2015 door de landmeter-expert Frederic Matten. 

 

Financieel 

 Deze opdracht heeft geen rechtstreekse financiële gevolgen voor de gemeente. 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut.  Het goed zal ingelijfd worden 
in de openbare wegenis van Ter Berken te Zonnebeke. 

 De wegenis- en rioleringswerken werden uitgevoerd conform de afgeleverde verkave-
lings- en stedenbouwkundige vergunning.  Het is dan ook best om deze weg en aan-
horigheden in te lijven bij het openbaar domein. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 21 E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-

aeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 



 De akte van grondafstand – dossier 03551 – opgemaakt door Alain Maricou, adjunct 
van de directeur, aangewezen als Vlaamse Commissaris bij de afdeling Vastgoed-
transacties waarbij de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van Coöperatieve 
vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk “De Mandel” met 
zetel te Roeselare, Groenestraat 224 afstaat ten kostenloze titel aan het gemeentebe-
stuur van Zonnebeke, één are eenenzeventig centiare (1a 71ca) grond, kadastraal 
bekend onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie C deel nr. 41 W6 zoals aangeduid op het 
opmetingsplan opgemaakt dd. 22/9/2015 door de landmeter-expert Frederic Matten, 
wordt goedgekeurd. 

 De heer Burgemeester, Dirk Sioen, en de heer secretaris, Francis Claeys, worden ge-
machtigd: 
- om alle stukken met betrekking tot deze inname te ondertekenen. 
- de hypotheekbewaarder te ontslaan van zijn verplichting ambtshalve inschrijving te 
nemen bij de overschrijvingsakte. 

 Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan : 
- Vastgoedtransacties 
- bouwmaatschappij De Mandel 
- dienst ruimtelijke ordening – stedenbouw – mobiliteit –KMO – onroerend patrimoni-
um – GIS 
- financieel beheerder 

10. Kosteloze grondafstand naar het openbaar domein van wegenis en 
groenzone nabij de bejaardenwoningen in het Neerhof te Beselare - 

goedkeuring akte 

Bevoegdheid 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
43§2.12. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en 
schepenen worden toevertrouwd; het stellen van daden en beschikkingen met betrekking 
tot roerende en onroerende goederen voorzover de verrichting niet behoort tot de aange-
legenheden van dagelijks bestuur en niet nominatief in het vastgelegde budget is opge-
nomen 
 
 
Naam schepen:Michiel Descheemaeker 
Bevoegd voor: Patrimonium & Ruimtelijke Ordening 
Naam behandelend ambtenaar:Patrick Blancke 
 

Wetgeving 

 De wet van 29 juli 1991 en latere wijzigingen betreffende de uitdrukkelijke motive-
ringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen. 

 Het decreet van 26 maart 2004 en latere wijzigingen betreffende de openbaarheid 
van bestuur. 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 
248 tot en met 261. 

 Het bodemsaneringsdecreet van 5 maart 1996 en latere wijzigingen 
 De Vlaamse Codex ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 houdende de organisatie 

van de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 6.1.1, 
6.1.41 tot en met 6.1.43. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 De wegenis en de desbetreffende groenzone werden uitgevoerd conform de afgele-
verde stedenbouwkundige vergunning en volgens de voorschriften van het lasten-
boek. 



 Het opmetingsplan opgemaakt dd. 3 juli 2014 door de landmeter-expert Marc Feys 
waarbij de af te stane grond, kadastraal bekend onder Zonnebeke 3e afdeling sectie E 
deel nr. 260 e, met een oppervlakte van 4a 83ca onder lot 9 staat aangeduid op het 
plan. 

 Het uittreksel uit de kadastrale legger en het kadastraal plan. 
 De gemeente beschikt niet over gegevens dat de desbetreffende grond zou verontrei-

nigd zijn. 
 De akte van grondafstand – dossier 03843 – opgemaakt door Alain Maricou, adjunct 

van de directeur, aangewezen als Vlaamse Commissaris bij de afdeling Vastgoed-
transacties waarbij de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van Coöperatieve 
vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk “De Mandel” met 
zetel te Roeselare, Groenestraat 224 afstaat ten kostenloze titel aan het gemeentebe-
stuur van Zonnebeke, vier are drieëntachtig centiare (4a 83ca) grond, kadastraal be-
kend onder Zonnebeke, 3e afdeling sectie E nr. 260 s (vroeger deel nr. 260 e) en aan-
geduid als lot 9 op het opmetingsplan dd. 3 juli 2014 van de landmeter expert Marc 
Feys. 

 De afstand heeft tot doel de opname van het onroerend goed in het openbaar domein 
van de gemeente Zonnebeke, nader bepaald in het Neerhof. 

 

Financieel 

 Deze opdracht heeft geen rechtstreekse financiële gevolgen voor de gemeente. 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut.  Het goed zal ingelijfd worden 
in het openbaar domein van de gemeente Zonnebeke, zijnde het Neerhof. 

 De werken werden uitgevoerd conform de afgeleverde stedenbouwkundige vergun-
ning.  Deze infrastructuurwerken bevinden zich in goede staat.  Het is dan ook best 
om deze wegen en aanhorigheden in te lijven in het openbaar domein. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 21 E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-

aeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De akte van grondafstand – dossier 03843 – opgemaakt door Alain Maricou, adjunct 
van de directeur, aangewezen als Vlaamse Commissaris bij de afdeling Vastgoed-
transacties waarbij de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van Coöperatieve 
vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk “De Mandel” met 
zetel te Roeselare, Groenestraat 224 afstaat ten kostenloze titel aan het gemeentebe-



stuur van Zonnebeke, vier are drieëntachtig centiare (4a 83ca) grond, kadastraal be-
kend onder Zonnebeke, 3e afdeling sectie E nr. 260 s (vroeger deel nr. 260 e) en aan-
geduid als lot 9 op het opmetingsplan dd. 3 juli 2014 van de landmeter expert Marc 
Feys, wordt goedgekeurd 

 De heer Burgemeester, Dirk Sioen, en de heer secretaris, Francis Claeys, worden ge-
machtigd: 
- om alle stukken met betrekking tot deze inname te ondertekenen. 
- de hypotheekbewaarder te ontslaan van zijn verplichting ambtshalve inschrijving te 
nemen bij de overschrijvingsakte. 

 Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan : 
- Vastgoedtransacties 
- bouwmaatschappij De Mandel 
- dienst ruimtelijke ordening – stedenbouw – mobiliteit –KMO – onroerend patrimoni-
um – GIS 
- financieel beheerder 

11. Goedkeuring overeenkomst tussen Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 
Zonnebeke en gemeente Zonnebeke voor gebruik voetweg tussen par-
king nabij voetbalveld en de vrije basisschool "De Wijzer" te Zonnebe-

ke 

Bevoegdheid 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
43§2.12. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en 
schepenen worden toevertrouwd; het stellen van daden en beschikkingen met betrekking 
tot roerende en onroerende goederen voorzover de verrichting niet behoort tot de aange-
legenheden van dagelijks bestuur en niet nominatief in het vastgelegde budget is opge-
nomen 
 
 
Naam schepen:Michiel Descheemaeker 
Bevoegd voor: Patrimonium & Ruimtelijke Ordening 
Naam behandelend ambtenaar:Patrick Blancke 
 

Wetgeving 

 De wet van 29 juli 1991 en latere wijzigingen betreffende de uitdrukkelijke motive-
ringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen. 

 Het decreet van 26 maart 2004 en latere wijzigingen betreffende de openbaarheid 
van bestuur. 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 
248 tot en met 261. 

 Het bodemsaneringsdecreet van 5 maart 1996 en latere wijzigingen 
 De Vlaamse Codex ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 houdende de organisatie 

van de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 6.1.1, 
6.1.41 tot en met 6.1.43. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Er werd een voetweg aangelegd tussen de parking nabij voetbalveld en de vrije ba-
sisschool “De Wijzer” te Zonnebeke. 
Deze voetweg werd aangelegd op de grond eigendom van Kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw met zetel Ieperstraat 4 te 8980 Zonnebeke. 
Deze weg werd aangelegd op kosten van de gemeente Zonnebeke. 

 Het opmetingsplan opgemaakt dd. 21 december 2015 door de landmeter-expert 
Ameloot Eddy waarbij de voetweg, kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste afdeling 
sectie A nrs. 470 B2 en 470 Z, staat aangeduid op het plan. 



 Het uittreksel uit de kadastrale legger en het kadastraal plan. 
 De overeenkomst opgemaakt door notaris Jan Vandenweghe tussen de vereniging 

zonder winstoogmerk “Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw” met burelen Ieperstraat 4 te 
Zonnebeke en de gemeente Zonnebeke houdende verlenen van recht van doorgang 
over de door de gemeente op hun kosten aangelegde voetweg, kadastraal bekend 
onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie A nrs. 470 B2 en 470 Z, mits betaling van een 
jaarlijkse vergoeding van honderd (100,00) euro aan de Kerkfabriek.  De eerste ver-
goeding dient betaald te worden tegen 31 december 2016. 

 

Financieel 

 Deze vergoeding zal betaald worden met de kosten die hiertoe zal voorzien worden in 
de budgetwijziging onder de registratiesleutel 6100200-0190. 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

Visumplicht: Ja 
Datum visum: 16/03/16 
Visum financieel beheerder: Visum toegekend 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 De aangelegde voetweg is een verbetering van de verkeersleefbaarheid voor de kin-
deren en de ouders naar de vrije basisschool “De Wijzer” te Zonnebeke. 

 De voetweg werd aangelegd op eigendom van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw.  De 
voorgestelde jaarlijkse vergoeding van 100 euro voor het gebruik van deze weg over 
hun grond lijkt ons billijk. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 21 E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-

aeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De overeenkomst opgemaakt door notaris Jan Vandenweghe tussen de vereniging 
zonder winstoogmerk “Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw” met burelen Ieperstraat 4 te 
Zonnebeke en de gemeente Zonnebeke houdende verlenen van recht van doorgang 
over de door de gemeente op hun kosten aangelegde voetweg, kadastraal bekend 
onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie A nrs. 470 B2 en 470 Z, mits betaling van een 
jaarlijkse vergoeding van honderd (100,00) euro aan de Kerkfabriek.  De eerste ver-
goeding dient betaald te worden tegen 31 december 2016, wordt goedgekeurd 

 De heer Burgemeester, Dirk Sioen, en de heer secretaris, Francis Claeys, worden ge-
machtigd: 
- om alle stukken met betrekking tot deze overeenkomst te ondertekenen. 



- de hypotheekbewaarder te ontslaan van zijn verplichting ambtshalve inschrijving te 
nemen bij de overschrijvingsakte. 

 Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan : 
- notaris Vandenweghe 
- kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 
- dienst ruimtelijke ordening – stedenbouw – mobiliteit –KMO – onroerend patrimoni-
um – GIS 
- rekendienst en financieel beheerder 
 

  

12. Goedkeuring verslag accountant, werkingsverslag en rekening CO7 - 

2015 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Ingrid Vandepitte 
Bevoegd voor: Cultuur  
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Kristof Pector 
 

Wetgeving 

 Het decreet van 21 maart 2003 houdende de wijziging van het decreet van 13 juli 
2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid. 

 Gemeenteraadsbeslissing van 28 oktober 2013 – verlenging van de intergemeentelij-
ke culturele samenwerking 

 De goedkeuring van het verslag van de accountant en de rekening in de raad van 
bestuur 

 Artikel 12 van de statuten van CO7 met betrekking tot de verslaggeving aan de ge-
meenteraad 

 Het gemeentedecreet artikel 42 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Niet van toepassing 
 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  nee 

 
 

Visum 

Niet van toepassing 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Voorstel tot goedkeuring bijhorende documenten 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 21 E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-



aeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 Artikel 1 
 De gemeenteraad keurt het verslag van de accountant van het werkjaar 2015, reke-

ningen en werkingsverslag 2015 goed. 
 Artikel 2 
 Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan  
 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk 
 CO7  

De Secretaris Voorzitter gemeenteraad 

F. Claeys J. Vandoolaeghe 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur. 

De volgende gemeenteraad gaat door op 9 mei 2016 te Zonnebe-

ke. 


